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На основа точка 9, 11 и 23 од Одлуката 
за финансирањето и работењето на здрав-
ствените установи („Службен лист на ФНРЈ" 
бр. 14/53) во согласност со Државниот се-
кретаријат за работите на буџетот и држав-
ната администрација, Советот за народно 
здравје и социјална заштита пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕТО И РАБОТЕЊЕТО 

НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1. Почнувајќи од 1.VII. 1953 година, само-
стојно ќе се финансираат овие здравствени 
установи: општи, К Л И Н И Ч К И и специјални 
болници, природни лекувалишта, опорави-
липгга, санаториуми за туберкулоза, домови 
за народно здравје, здравствени станици, ка-
ко и амбуланти:, забни амбуланти:, родилни 
домови и станици за брза помош во околи-
ите и градовите во кои не се формирани до-
мови за народно здравје (во понатамошниот 
текст, здравствени установи) и истите ќе да-
ваат услуги само со накнада. 

И. ПРЕТСМЕТКА НА ПРИХОДИТЕ 
И РАСХОДИТЕ 

2. Здравствените установи имаат своја 
самостојна претсметка на приходите и расхо-
дите. 

Претсметките на приходите и расходите 
ги утврдуваат здравствените установи во со-
гласност со органите што вршат надзор над 
нивната работа. 

Приходите и расходите во претсметката 
на здравствените установи се предвидуваат 
во бруто износи. 

Приходите и расходите се уравнотежу-
ваат. 

3. Средствата во претсметката на здрав-
ствените установи мораат да се трошат спре-
ма намената предвидена во претсметката. 

Изменување на определбата и висината 
на средствата предвидени во претсметката, 
ако го бараат тоа нарочни потреби можат 
здравствените установи, да ги вршат со вир-
ман. Не може да се врши вирманисање по-
меѓу средствата наменети за лични расходи 
и средствата определени за материјални рас-

ходи. За вирман одлучува само наредбода-
вецот со донесување одделно решение. 

4. Претсметката на приходите на здрав-
ствените установи се утврдуваат по следна-
та структура: 

A. Приходи од основните дејности 
Б. Приходи од споредните дејности 
B. Останати и непредвидени приходи. 

A. Приходите од основните дејности се 
надокнада за здравствени услуги кои ги да-
ват здравствените установи. 

Во претсметката на приходите, овие при-
ходи се внесуваат по следната структура: 

а) приходи од заводите за социјално 
осигурување; 

б) приходи од народните одбори: 
— за неосигурени лица кои се делими-

чно или потполно ослободени од плаќање 
на надокнада, 

— на неосигурени лица по налог од су-
довите, јавните обвинителства, или органи-
те на државната управа, 

— за сиромашни лица, 
— за други лица, 
— за други услуги, 
в) приходи од органите на државната 

управа, стопанските организации и устано-
ви (носители на „Партизанска споменица 
1941" и други), воени инвалиди, лицата на 
отслужување на кадровскиот срок итн.; 

г) приходи од лица кои сами: плаќаат 
надокнада. 

B. Во приходи од споредна дејност спа-
ѓаат: 

а) приходи од економија; 
б) приходи од кирија, огрев, осветле-

ние, вода и слично за услуги дадени на по-
едини лица (кираџии), или други установи, 
надлештва и слично; 

в) приходи од работилниците и другите 
споредни дејности на установите за услуги 
направени на трети лица, 

В. Во останати и непредвидени приходи 
спаѓаат повремените приходи и тоа: 

а) приходи од отпадоци (продажба на 
расход); 

б) приходи од помии; 
в) вредноста на бесплатно примени ма-

теријали и подароци; 
г) останати приходи. 
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5. Висината на приходите во претсметка-
та на приходите и расходите во здравстве-
ните установи се утврдува и тоа: 

а) за приходите од основните дејности 
врз основа на утврдени цени на чинењето, 
поединечни услуги и на планираните броеви 
на услугите; 

б) за приходите од споредните дејности 
и останатите непредвидени приходи врз ос-
нова стварните утрошоци, односно остваре-
ните приходи во минатата година. 

6. Претсметката на расходите на здрав-
ствените установи се утврдува по структу-
рата на трошоците кои се состојат од след-
ните елементи: 

A. Плати на персоналот, 
Б. Трошоци за материјали и услуги 

за лекување и нега, 
B. Трошоци за материјали за прехрана, 
Г. Трошоци за режија, 
Д. Амортизација. 

Во поедини елементи на структурата на 
трошоците влегуваат следните расходи: 

А. Платите на персоналот 
Платите на персоналот содржат вкупни 

примања на персоналот запослен во здрав-
ствените установи и тоа: медицинскиот, тех-
ничко-помошниот, административниот, како 
и соодветниот придонес за социјално осигу-
рување. 

Плати на персоналот опфаќаат: 
а) основна плата; 
б) положај ни додатоци и посебни дода-

тоци, на кои персоналот во здравствените 
установи има право по постоеќите прописи; 

в) надокнада поради одвоен живот од 
фамилијата; 

г) надокнада за неискористен годи-
шен одмор; 

д) надокнада за прекувремена работа; 
ѓ) хонорари; 
е) придонес за социјално осигурување 

(придонесот се пресметува според одреде-
ниот процент на вкупните трошоци на пла-
тата на персоналот од а) до г). 

Б. Трошоците за материјал, услуги за 
лекуваше и нега 

Трошоците за материјал, услуги за леку-
вање и нега ги опфаќаат трошоците за на-
бавка: 

а) лекови и завојни материјали; 
б) лабораториски и специјални потро-

шни материјали и трошоци за анализа 
(рентгенски филмови, животни за експери-
менти и друго); 

в) материјали за одржување хигиената 
на болните (сапун, бришење, миење и капе-
ње на болните, тоалетен палир, чешли, при-
бор за бричење и друго); 

г) материјали за дезинфекција и дезин-
секција (прашак ДДТ, хлорна вар, лизол, 
карбол и друго); 

д) крв за трансфузија и други матери-
јални потреби за трансфузија на крв, како 
и надокнада на дарителите на крв; 

ѓ) материјали за просектура и с е ц и -
рање; 

е) трошоци за превоз и подвоз на мате-
ријали и болни (исплаќани на претпријати-
јата и други лица); 

ж) патни трошоци на персоналот при на-
бавување на материјали; 

з) надокнада на други здравствени уста-
нови за направените услуги (надокнада за 
анализа, рентгенски прегледи, снимање и 
друго). ' 

В. Трошоците за материјали за прехрана 
Трошоците за материјали за прехрана ги 

опфаќаат трошоците за набавка: 
а) животни намирници; 
б) гориво за спремање на храна; 
в) трошоци за превоз и подвоз на ' ма-

теријали за прехрана (исплакани на прет-
пријатија и други установи); 

г) платени^ трошоци за персоналот с^ 
цел да се набават материјали за прехрана. 

Г. Трошоци на режија 
Трошоците на режија ги опфаќаат тро-

шоците во врска со организацијата и упра-
вувањето на државните установи и тоа: 

а) трошоци за редовно одржување на 
зградите и парковите, како и трошоци за 
ситни поправки; 

б) трошоци за редовно одржување на 
апарати, инсталации, гориво, осветление и 
вода, канализација, куњски уреди, апарату-
ра и материјали за гасење на пожар и ин-
вентарот; 

в) трошоци за чистење на оџаци и нуж-
нички јами; 

г) трошоци за одржување на чистотата; 
д) трошоци за хигиенска-техничка за-

штита (престилка капи, шамил и слично); 
ѓ) трошоци за огрев, осветление вода и 

електрична енергија за апарати; 
е) трошоци за набавување на ситен ин-

вентар; 
ж) трошоци за набавка на канцелари-

ски материјали, обрасци како и претплата 
за службени весници, стручна и информа-
тивна литература; 

з) поштенски, телеграфски и телефон-
ски трошоци; 

и) трошоци на платниот промет (покрај 
останатото овдека влегува и камата за кре-
дитите на Народната банка на ФНРЈ); 

ј) трошоци за осигурување на имотот; 
к) патни (кои не се одредуваат за на-

бавка на материјали) селидбени трошоци; 
л:) трошоци' з4 одржување превозните 

средства и набавка на погонски материјал; 
љ) трошоци на превози и подвози (пла-

ти на претпријатија и други лица, осем тро-
шоци за превоз и подвоз на материјалите 
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за изградба^ материјалите за! лекување и 
нега, како и за превоз на болните); 

м) кирија за зграда, простории и уре-
ѓаи; 

н) награда на болните за работата што 
ја обавуваат во цел на лекување; 

њ) трошоци за издигање на стручни 
кадрови (одржување на курсеви, набавка 
на учила и слично); 

о) трошоци за заколи. 

Д. А м о р т и з а ц и ј а 
Износот на амортизацијата се утврдува со 

примено на одреден процент на вкупно бру-
то трошоците од А) до Г) од точка 6 од ова 
упатство. 

Процентот на амортизацијата за здрав-
ствени установи изнесува 15%. 

(На пример: ако од вкупните трошоци, по 
елементите изведени од А) до Г) структурата 
на трошоците изнесува 25,000.000.— дин. за 
една година, во претсметката на расходи-
те на една болница ,тогаш амортизацијата 
за една година изнесува: 

25,000.000X15 , 7 , п л п л Г о о " ^ — 3 , 7 5 0 . 0 0 0 . — дин. 

при кое во вкупната претсметка на расхо-
дите се внесува и амортизацијата и истата 
изнесува 28,750.800.- дин.). 

7. Висината на расходите по претсметка-
та на здравствените установи се утврдува 
врз основа: 

а) предвидени броеви на услуги; и 
б) извршени расходи во изминатата го-

дина. 
Расходите во претсметката на здравстве-

ните установи мораат да одговараат на ствар 
ните потреби. 

8. Трошоците за амбулантни услуги што 
им ги даваат здравствените установи од ста-
ционарен тип на лица, кои не остануваат на 
лекување во овие установи, не можат да се 
пресметуваат во болеснички ден. 

Ваквите установи, како и амбулантно-по-
ликлиничките установи ,што имаат и стаци-
онарен дел, предварително ќе обработат од-
делни претсметки за другите врсти услуги, 
за да се утврдат цените на овие услуги, а 
потоа Ќе ја обединат оваа претсметка во 
едно. 

III НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ ЦЕНИТЕ 
НА УСЛУГИТЕ 

9. Цените на услугите што ги даваат 
здравствените установи, ги утврдуваат 
здравствените установи во согласност со ор-
ганот што врши надзор над работата на 
здравствените установи, а во границите на 
највисоките цени. 

Највисоките цени на услугите ги опре-
делува Советот за народно здравје и соци-
јална заштита со посебни прописи. 

10. Цените на услугите што ги утврдуваат 
здравствените установи се определуваат на 
следниот начин: 

А, Во стационарните здравствени уста-
нови 

Цените за услугите се утврдуваат по 
еден болеснички ден во просечен износ за 
целата здравствена установа. 

Висината на цената на болесничкиот ден 
се одредува со поделбата на вкупните пла-
нирани расходи, предварително намалени за 
износите на планираните приходи од спо-
редните дејности, на непредвидените и оста-
натите приходи со планираните броеви на 
болесничките дни. 

Добиениот износ ја претставува просеч-
ната годишна цена (планирана цена) која 
како единствена накнада се наплатува за 
еден болеснички ден. 

(На пример: ако на овој начин утврдена-
та цена изнесува 480 дин. по еден болесни-
-чки ден, тоа се наплатува за сите одделени-
ја во болницата во овој износ. 

Б. Во амбулантно-поликлиничките здрав-
ствени установи 

Цените за услугите се утврдуваат во про-
сечен износ и тоа: 

а) еден амбулантен преглед (посета-ин-
тервенција); 

б) една лабораториска анализа (во уста-
новите каде постои поголема лабораторија); 

в) еден рентгенски снимак. 
Висината на цените за еден амбулантен 

преглед (посета-интервенција), се одредува 
во просечен износ поделен со вкупните пла-
нирани расходи, намалени за износите на 
планираните приходи од споредна дејност и 
непредвидените и останати приходот, како и 
за планираните расходи на лабораторијата 
и набавката на рентгенски филмови, со пла-
нираните броеви на амбулантни прегледи, 
посета-интерв енци ј а). 

(На. пример: една амбуланта има плани-
рано вкупно 80.000 прегледи и тоа: 

70.000 прегледи 
2.500 дадени инекции 
1.000 рентген-копии 

600 хирушки интервенции 
5.900 завои 

Вкупните планирани лични и матери-
јални расходи за амбулантата изнесуваат: 

5,500.000.— дин. 
од, ова се одбива: 
Планиран приход од споредни 

дејности од точка В и В/ 100.000 
Планирани лични и материјални 
расходи на ,лабораторијата 900.000 
Планирани; расходи за набавка на 
рентгенски филмови 500.000 1,500.000 

останува: 4,000.000 
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Кога 4,000.000. — дин. ќе се поделат со 
бројот на планираните прегледи од 80.000, 
се добива износ од 50 дин. за еден преглед 
(посета-интервенци ј а). 

Просечниот износ се наплатува за секоја 
посета одделно (било да е извршен преглед 
дадена инспекција, завод и слично). 

Во колку на едно работно место се оба-
вуваат истовремено покрај прегледите и не-
кои други услуги (завој, инспекција и слич-
но) надокнадата се наплатува одделно, во 
истиот просечен износ за секоја услуга. 

Висината на цените за една изработена 
анализа (преглед) се одредува по средниот 
просечен износ со поделба на вкупните пла-
нирани расходи (лични и материјални) за 
лабораторија, со вкупните и планирани брое-
ви на сите анализи (прегледи) без оглед на 
врсти. 

Добиениот просечен износ ќе се наплату-
ва за секоја анализа (преглед) одделно. 

Анализи (прегледи) во малите и прирач-
ни лаборатории нема да се пресметуваат во% 

смисла на претходниот став, туку таквите 
трошоци се вклучуваат во трошоците на ам-
булантниот преглед (после таа интервенција). 
Висината на цените за еден рентгенски сто-
мак се утврдува во просечен износ, на тој 
начин што на просечниот износ од трошо-
ците под а) на оваа точка се додава просеч-
ниот износ на цената на, чинењето на еден 
рентгенски филм. 

Добиениот просечен износ ќе се наплату-
ва одделно на ваков рентгенски снимак. 

В. Во забната амбуланта 
Цените во забната амбуланта се утврду-

ваат одделно за секоја врста услуги. 
Додека не се донесат посебни прописи за 

врстите, услуги и начинот на утврдувањето 
гч цените, ќе се применуваат досегашните 
прописи. 

Г. Во станицата за брза помош 
Цените на услугите се утврдуваат врз 

основа на стварните трошоци во претсмет-
ката на приходите и расходите. 

За амбулантите услуги цените се одре-
дуваат како по ставот В) на овие точки. 

За останатите врсти услуги (превози и 
слично) цените се утврдуваат спрема ствар-
ните цени на чинењето на овие услуги. 

Природни лечилингга ќе го применуваат 
ова упатство со тоа што цените ќе ги пре-
сметуваат по точка 10 од А) до Г) според 
врстата на работата. 

11. Во колку во текот на работењето на 
^ таинствените установи се утврди да план-
ските цени не одговараат на стварните тро-
шоци поради измената на цените на пазарот, 
здравствените установи ваквите разлики пр-
венствено ќе ги покријат од расположивите 
средства и свбјот резервен фонд. 

Ако овие средства на здравствените ус-
танови не и' бидат доволни, таа може да 
изработи нова претсметка за приходите и 
расходите и да се зголеми цената на услу-
гите, во согласност со органот надлежен за 
вршење надзор над работата на здравстве-
ните установи. Ова зголемување на цените 
на услугите, може да се движи во граници-
те на утврдените највисоки цени. 

Во случај новите цени да ја превоѓаат 
границата на одредените највисоки цени, а 
неможат да се покријат од резервниот фонд, 
органот надлежен да врши надзор над рабо-
тата на односната здравствена установа мо-
же на барање на установата, да поднесе 
предлог со подробно образложение до Сове-
тот за народно здравје и социјална заштита 
и по поднесениот предлог ќе се донесе соод-
ветна одлука. 

12. Воколку во текот на работењето на 
здравствените установи се утврди дека 
стварните трошоци за здравствените услуги 
се осетно пониски од планираните трошоци, 
поради нереално планирани расходи, или по-
големо опаѓање на цените на пазарот, здрав-
ствената установа е должна да изврши на-
малување на цените на услугите и да извр-
ши преработка на приходите и расходите, во 
согласност на својот надзорен орган. Новите 
цени на услугите ќе се пресметуваат од де-
нот на дадената согласност. 

IV. ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА 
ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ 

13. По истекот на годината за која е одо-
брена претсметката на приходите и расхо-
дите, се составува завршна сметка. Заврш-
ната сметка се составува по класификација 
— структура на трошоците, како во прет-
сметката на приходите и расходите на здрав-
ствените установи е утврдено и извршувано. 

Завршната сметка здравствената устано-
ва ја усвојува во согласност со органот што 
врши надзор над работата на здравствената 
установа. 

Ако органот што врши надзор над рабо^-
тата на здравствената установа, не ја сооп-
шти својата согласност или своите забелеш-
ки на завршната сметка на здравствената 
установа во срок од еден месец од денот ко-
га му е испратена, се смета дека дал со-
гласност на завршната сметка. 

В. Фондови за здравствените установи 
14. Вишокот на приходите над расходите 

на здравствените установи потекнува по пра-
вило, од уштедите и,се утврдува врз основа 
на усвоената завршна сметка. 

15. Остварениот вишок на приходите се 
распоредува во следните фондови: 

а) фондот за наградувања на службени-
ците и работниците; 

б) во резервниот фонд; 
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-в) во фондот за сопствени инвестиции. 
Уштедите постигнати од средствата на-

менети за лекови и прехрана на болните, не 
можат да се пресметуваат во корист на фон-
дот за наградување на службениците и ра-
ботниците. 

16. Остварениот вишок на приходите од 
точка 14 на ова упатство се распоредува во 
фондовите и тоа: 

Во фондот за наградување на службени-
ците и работниците се внесува 50% од изно-
сот на остварениот вишок на приходите, на-
мален за износот од постигнатите уштеди на 
одобрените средства за лекови и прехрана. 

Од остатокот на остварениот, вишок на 
приходите се внесува во резервниот фонд 
50% и во фондот за сопствени инвестиции 
50%. 

17. Средствата на фондот за наградување 
на службениците и работниците се распре-
де-луваат во согласност со синдикалната по-
дружница, а како според точка 13 од ова 
упатство, биде усвоена завршната сметка на 
здравствената установа. 

Средствата на резервниот фонд се кори-
стат за подобрување квалитетот на служба-
та и за покривање на извонредните расходи. 

Средствата на фондот за сопствени инве-
стиции се користат за инвестициона изград-
ба и опрема, а можат да се користат и за по-
требите за кои служат средствата на амор-
тизациониот фонд. 

18. За утрошоците на средствата на фон-
довите за здравствените установи решава 
органот на управување на здравствената 
установа. 

19. Остварените износи на име амортиза-
ција (кои се пресметуваат на начин пропи-
шан во точка 6 под Д) од ова упатство, содр-
жани. во износите на наплатените услуги, 
здравствените установи се должни по исте-
кот на секои 10 дена, од својата редовна те-
кушта сметка да ги пренесат на одделна 
сметка кај Народната банка на ФНРЈ (амор-
тизационен фонд). 

Средствата на амортизациониот фонд мо-
жат да се користат само за замена и допол-
нување на основните средства и за нивното 
инвестиционо одржување (овде доаѓа во 
обзир и набавка на инструменти и материја-
ли со чија преработка се одбиваат основни 
средства, како: платно, конец и слично, како 
и исплата на услуги за обработка на овој 
материјал). 

Од оваа сметка Народната банка на ФНРЈ 
ќе одобрува исплата само врз основа на до-
кументи дека исплата се врши за целта за 
која средствата за амортизација се наменети. 

За правилната и редовната уплата на ост-
варените средства на амортизација, како и 
за правилното трошење на овие средства, од-
говорни се наредбодавецот и сметкополага-
чот. 

20. Средствата на фондовите за здрав-
ствени установи не се гасат во истекот на 
годината. 
V. КРЕДИТИРАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ 

УСТАНОВИ 
21. За да го обезбедат своето редовно ра-

ботење здравствените установи можат да 
користат кредит при Народната банка на 
ФНРЈ. Народната банка на ФНРЈ е должна 
на здравствената установа која бара кредит 
да и одобри кредит најмалку во висината на 
нејзините едномесечни расходи предвидени 
во претсметката, (точка 7 од Одлуката на 
Сојузниот извршен совет за финансирањето 
и работењето на здравствените установи). 

22. Секоја здравствена установа има при 
Народната банка на ФНРЈ своја текушта 
сметка. На оваа сметка здравствената уста-
нова задолжително ги внесува сите остваре-
ни приходи и преку неа врши исплата на 
своите расходи, освен оние кои по прописите 
што постојат може да ги плаќа со готови 
пари. 

Покрај редовната текушта сметка здрав-
ствената установа има и одделна текушта 
сметка и тоа: за уплатата на амортизација, 
за фондот на сопствени инвестиции, за фон-
дот за наградување на службениците и ра-
ботниците и за резервниот фонд. 

Со средствата на својата текушта сметка 
здравствената установа располага само-
стојно. 

VI. ОСТАНАТИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
23. Управникот на здравствената устано-

ва е наредбодавец за извршување на прет-
сметката на приходите и расходите и кори-
стење на средствата на фондовите на здрав-
ствената установа. 

Управникот како наредбодавец може да 
ги пренесе своите наредбодавни права под 
условите предвидени во член 33 од Законот 
за буџетот на својот помошник за админи-
стративно — финансиско работење. 

Сметкополагач е шефот на сметковод-
ството на здравствената установа. Наредбо-
давецот и сметкополагачот се одговорни за ^ 
правилното предвидување и извршување на 
претсметката на приходите и расходите. 

24. Средствата за инвестициона изградба 
и за проширување капацитетот, како и за 
изградба и отварање на нови установи обез-
бедува органот надлежен за вршење надзор 
над работата на здравствената установа. 

Со цел да се поарни квалитетот на рабо-
тата во поетоеќите здравствени установи, ор-
ганот надлежен за вршење надзор над рабо-
тата на здравствената установа," може од 
своите финансиски средства да врши замена 
и дополнение на основните средства. 

25. Здравствените установи ќе извршат 
пресметување на залихите и своите поба-
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рувања и долговање според состојбата на ден 
31.ХП.1952 година. 

Активно салдо на оваа претсметка ќе се 
пренесе во фондот за сопствени обртни сред-
ства. плаќањето за користење на овие сред-
ства ќе се регулира со посебни прописи. 

Пасивното салдо од ова пресметување ќе 
се исплати од страна на надлежниот надзо-
рен орган како неизмирена обавеза. 

26. Финансиското и материјалното смет-
ководство, како и евиденцијата на болните 
ќе се водат по постоеќите прописи. 

27. Хигиенските установи ќе ја наплату-
ваат надокнадата сторена на здравствените 
установи за клиничко-лабораториски пре-
гледи по досегашните прописи, а за прегледи 
кои служат за откривање и создавање на ј 
заразни болести и нема да се врши наплата, ј 

28. Здравствените установи ќе го заклу-
чат своето финансиско работење со состојба 
на ден 30 јуни 1953 година и ќе извршат ко-
нечно пресметување со фондот за времено-
то финансирање од 1 јануари 1953 година. 

29. Наплатата на сторените услуги здрав-
ствените установи ќе ја вршат согласно став 
П и Ш од Одлуката на Сојузниот извршен 
совет за финансирањето и работењето на 
здравствените установи и Упатството за 
пресметување и наплатување на накнадата 
за услугите во здравствените установи со са-
мостојно финансирање. 

30. Ова упатство влегува во сила со денот 
на објавувањето во „Службен весник на На-
родна Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1 јули 1953 година. 

Број 3094 
23 јуни 1953 година 

Скопје 
Претседател 

на Советот за народно здравје и 
социјална заштита, 

Др. Вукашин Попадиќ, с. р. 

Согласен: 
Државен секретар 

за работи: на буџетот и државната 
администраци ј а, 

Даре Џамбаз, с.р. 

Ј 81 
На основа точка 11 од Одлуката за фи-

нансирањето и работењето на здравствените 
установи („Службен лист на ФНРЈ" бр. 
14/53 год.), а со цел да се оствари еднообраз-
но пресметување и наплатување на надо-
кнадата за услугите во здравствените уста-
нови, Советот за народно здравје и соци-
јална заштита во согласност со Државниот 
секретаријат за работите на буџетот и др-
жавната администрација, го донесува след-
ното 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И НАПЛАТУВАЊЕ 

НА НАДОКНАДАТА ЗА УСЛУГИТЕ ВО 
ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ СО САМО-

СТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ 
Со органите или установите што се дол-

жни да ја плаќаат накнадата во здравстве-
ните установи со самостојно финансирање 
(понатаму во текстот: здравствени установи) 
во поглед пресметувањето и наЛлатувањето 
на накнадата, ќе се постапува по следниот 
начин: 

I. - УТВРДУВАЊЕ ПРАВОТО 
НА ЗДРАВНАТА ЗАШТИТА 

А. За лица осигурени кај Заводот за соци-
јално осигурување 

1. Секое лице кое, по постоеќите пропи-
си, има право да ја користи услугата на те-
рет заводот за социјално осигурување, мора 
да биде снабдено со прописна болесничка 
листа (за преглед во амбулантно-поликли-
ничка установа), односно со болничен упут 
за болница (за лекување во стационарни 
установи.) 

2. За работниците и службениците и за 
членовите на нивните фамилии болеснички 
листи издава установата, надлештвото, сто-
панската или општествена организација, 
(приватниот работодава, каде се истите на 
работа. 

Болеснички листи за пензионерите и чле-
новите на нивните фамилии издава здруже-
нието на пензионерите. Во колку во местото 
нема здружение или пензионерот не е член 
на здружението, болесничката листа ја из-
дава надлежниот завод за социјално осигу-
рување. 

Пензионерите за себе лично ќе можат 
своето право на здравствена заштита да го 
докажуваат пред здравствените установи со 
решението за пензија и купонот од чекот од 
последната исплата на пензијата. 

За останатите осигурени лица и за чле-
новите на нивните фамилии (книжевници, 
адвокати, свештеници и други) болесничка 
листа издава нивното здружение, а во кол-
ку такво нема, или овие лица не се членови 
на ова здружение, болесничка листа изда-
ва надлежниот завод за социјално осигуру-
вање. 

Болничен упут издава лекарот од амбу-
лантно-поликлиничката установа, на основа 
болесничката листа која му се враќа на бол-
ниот. 

3. Лицата одредени за издавање болесни-
чки листи, должни се да го утврдат право-
то на здравна заштита на лицето на кое му 
се издава болесничка листа, во смисла на 
член 12 од Законот за социјално осигурува-
ње на работниците и службениците и нив-
ните фамилии. 
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4. Работниците и службениците можат 
своето право на здравна заштита да го дока-
жат и со патниот налог, синдикалната обја-
ва за годишен одмор или синдикалната кни-
шка само во случај кога нема можност дд 
прибават болесничка листа (празници, слу-
жбено патување, годишен одмор и слично). 

Членовите на фамилиите на работниците 
и службениците можат своите права на 
здравствената заштита да ги докажуваат во 
случај на претходниот став, со болесничка 
листа, со која треба предварително да се 
снабдат. 

5. Болесничкиот лист има важност три 
дена, а болничкиот упут 15 дена, сметајќи 
од денот на издавањето до пријавувањето 
кај лекарот. 

Во изузетни случаеви (оддалеченост од 
лекарот и слично), болесничката листа важи 
5 дена. 

Во случаевите од став 2 од точка 4 бо-
лесничкиот лист важи 30 дена. 

За членовите на фамилијата чие преби-
валиште е вон од местото на запослениот 
осигуреник, болесничката листа важи 30 
дена. 

Ако болниот не можел да биде примен 
на лекување во стационарните установи во 
срок од 15 дена, важноста на упутот се про-
должува уште за 15 дена од денот на јаву-
вањето за лекување, со тоа што лекарот е 
должен да ја означи на упутот датата на ја-
вувањето. Во вакви случаеви болниот е дол-
жен за ова да го обавестен лекарот кој го е 
упатил во стационарната установа. 
В. За лица за кои накнадата ја плаќаат на-
родните одбори 

6. Народниот одбор плаќа накнада за 
здравствената услуга за сите лица кои имаат 
пребивалипгге на нивната територија, освен 
за лицата чија накнада ја плаќаат органи-
те од точка 14, 15 став 2 и точка 18 став 1 
од Одлуката за финансирањето и работење-
то на здравствените установи Р. П. бр. 53/53 
година. 

Исто така народните одбори ја плаќаат 
накнадата за услугите и за лицата од точка 
21 на споменатата Одлука. 

За прием на овие лица на лекување ќе 
се постапи како следува: 

а) за лицата кои се ослободени од пла-
ќање по одредбите на член 6 точка 1, 2, 3, 
4, и 5 од Уредбата за пресметување на тро-
игковите и наплатување на истите во др-
жавните здравствени установи („Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 56/48 год,), односно 
член 15 став 1 од Одлуката Р.П. бр. 53/53 
год, (заразни болести, туберкулоза, изле-
чиви и поправилни наказаности, породила , 
душевни болести на науро-психиј атриските 
одделенија) не е потребна согласност од на-
родниот одбор. 

Исто така не е потребна согласност ни за 
лицата од точка 6, 7, 9, 11, 12 и 13 од член 
6 од Уредбата за пресметување и наплату-
вање на трошковите од државните здрав-
ствени установи, но овие лица се должни 
правото на бесплатна услуга да го докажат 
со веродостојна исправа '(потврда од народ-
ниот одбор дека се социјално угрозени во 
време барањето на здравствената услуга, 
извод од матичните книги на родените, ре-
шение за демоболизација со дијагнозата, 
потврда дека повредата настанала поради 
натпревар, упут од страна на социјалната 
установа, односно интернатот, решение за 
стипендија). 

Здравствената установа од стацио-нарен 
тип е должна во срок од 3 дена од денот 
на приемот на ваков болен да го обавести на-
родниот одбор дека такво лице се најдува 
на лекување; 

б) За лицата кои се лекуваат во поро-
д и л н о т о ' и на кои им се дава услуга, од 
станицата за брза помош според точка 16 од 
Одлуката Р.П. бр. 53/53 год. не е потребна 
согласност од надлежниот народен одбор; 

в) за лицата на кои им се дава здрав-
ка услуга по налог на судот, јавните обви-
нителства и органите на државната управа 
(точка 18 став 2 од Одлуката Р.П. бр. 53/53, 
овие органи издаваат писмен упут со озна-
ка на местото на пребивалиштето на овие 
лица. Ако вакви лица се лекуваат во стаци-
онарни установи, а се предвидува дека ле-
кувањето ќе трае 15 дена, установата е дол-
жна да го обавести за тоа надлежниот на-
роден одбор во срок од три дена од денот 
на примањето на лекување; 

г) за сите лица на кои пребивалиштето 
не им се знае, здравствената установа од 
стационарен тип е должна веднаш да го 
обавести својот народен одбор дека не мо-
жело да се утврди пребивалиштето на ли-
цето во овој случај и дека тој ќе ги сноси 
трошковите за тоа лице; 

д) лицата од точка 8 од Уредбата за 
пресметување и наплатување на трендови-
те, односно од точка 19 од Одлуката Р.П. 
бр. 53/53 должни се своето право за плаќање 
во половина износ да го докажат со веродо-
стојна исправа (ученичка книшка, индекс, 
потврда дека е член на СРЗ, извод од ма-
тичната книга на родените и слично). 

Во колку овие лица се најдуваат на ле-
кување во здравствени установи од стаци-
онарен тип, овие установи се должни да го 
известат за тоа народниот одбор на начинот 
предвиден под а) од оваа точка; 

ѓ) за лицата од точка 24 од Одлуката 
Р.П. бр. 53/53 народните одбори можат да 
даваат потврда дали во потполност или де-
лумнине ќе ги сносат трошковите за леку-
вање. Ваква потврда може да се издаде и 
по извршеното лекување. 
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В. Сојузниот државен секретаријат за рабо-
ти на буџетот и државната администрација 

7. Овој секретаријат ќе ја плаќа накна-
дата за лицата од точка 14 под в) од О лука-
та Р.П. бр. 53/53. 

Прописи за начинот на упатување на 
овие лица за лекување и утврдување на 
нивното право на услуга ќе донесе тој Се-
кретаријат. 

Г, Државниот секретаријат за работи на на-
родната одбрана 

8. Овој секретаријат ќе ги плаќа накна-
дИте за здравствените услуги за лицата од 
точка 14 под б) од Одлуката Р. П. бр 53/53. 

Прописи за начинот за упатување на овие 
лица на лекување и утврдување на нивните 
права на услугите ќе донесе тој Секрета-
ријат. 

Д. Државниот секретаријат за работи на бу-
џетот и државната администрација на на-
родната република 

9. Накнада! а за лекување на неосигуре-
ни лица сместени во болниците за душевни 
болни ја плаќа Државниот секретаријат за 
работи на буџетот и државната администра-
ција на онаа република чии државјани се 
тие лица, во смисла на точка 15 став 2 од 
Одлуката Р.П. бр. 53/53. 

При приемот на вакви лица на лекување 
потребно е, по правило, да се утврди дека 
односното лице е неосигурено, како и место-
то на неговото пребивалиште. 

Ѓ. Казнено-поправни установи 
10. За лицата од точка 18 став 1 од Одлу-

ката) Р.П.! бр.153/53 ,накнадатај за) услугите! в'р 
здравствените установи ја плаќа казнено-
поправителната установа. 

Тие установи се должни на лицата кои 
се упатуваат за лекување да им издаваат 
писмени упути. 

Е. Лица што плаќаат сами 
11. Лицата што сами ја плаќаат накна-

дата за лекување, се примаат на лекување во 
здравствените установи, по правило, на ос-
нова упут од лекар од амбулантно-поликли-
ничка установа, односно амбулантата на 
болницата. 

И. ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА НАКНАДАТА 
12. Пресметувањето на накнадата за ле-

кување во здравствените установи од ста-
ционарен тип се врши, по правило, ако' ле-
кувањето не трае подолго од еден месец — 
на крајот на лекувањето, а ако трае подолго 
од еден месец — на крајот на секој месец. 

Во амбулантно-поликлиничките устано-
ви накнадата се пресметува веднаш по из-
вршената услуга. 

Времето за поднесување на сметката за 
капната според извртеното пресметување 

се одредува споразумно меѓу здравствената 
установа и органот што е должен да плаќа. 
АКО ова не е одредено со посебен споразум, 
сметката се испраќа на крајот на месецот. 

На лицата што плаќаат сами, сметката 
им се доставува веднаш по извршената ус-
луга. 

13. Здравствените установи од стациона-
рен тип кон сметката за наплата на накна-
дата приложуваат Г 

а) за лицата за кои накнадата ја плаќа 
заводот за социјално осигурување упут во 
болницата; 

б) за лицата за кои накнадата ја плаќа 
народниот одбор према точките 1, 2, 3, 4 и 5 
од член 6 од Уредбата за пресметување и на-
платувана на трошкови^ не се потребни ни 
какви прилози, но на сметката во рубриката 
„забелешка" треба да се внесе основот за 
бесплатното лекување (шарлах, дифтерија, 
тетанус, душевна болест итн.); 

в) за лицата од точка 7 член б од Уред-
бата за пресметување и наплатување на 
трошковите не е потребен никаков прилог, 
освен забелешка во сметката дека детето не 
е постаро од 3 години; 

г) за децата од точка 6 член 6 од Уред-
бата за пресметување и наплатување трсн 
шковите потврда од народниот одбор дека 
истите, се социјално угрозени во времето на 
лекувањето; 

д) за лицата од точка 9 член 6 од Уред-
бата за пресметување и наплатување на 
трошковите во болниците ја сочинува и пот-
врдува краткиот препис од решението за 
демобилизација поради болест и истата се 
прилага кон сметката; 

ѓ) за лицата од точка 11 член 6 од Уред-
бата за пресметување и наплатување на 
трошковите препис на потврдата дека по-
вредата настанала при натпревар; 

е) за лицата од точка 12 и 13 од член 6 
од Уредбата за пресметување и наплатува-
ње на трошковите упут од страна на соци-
јалната установа, или интернатот, односно 
препис од решението за стипендија; 

ж) за лицата кои се лекуваат по налог 
на судовите, јавните обвинителства, или ор-
ганите на државната управа писмените упу-
ти од органите што го упатиле лицето на 
лекување; 

з) за лицата со непознато пребивалиште 
потребно е да се приложат докази за пре-
вземините постапки за утврдувањето на пре 
бивалиштето, од кои да се гледа дек^ од 
од страна на други народни одбори не е при-
знато пребивалиштето, а во колку уште при 
приемот на болниот на лекување не е утвр-
дено пребивалиштето, во сметката треба да 
се повика на овој извештај поднесен од, на-
родниот одбор под точка 6 под г); 

и) за лицата од член 8 од Уредбата за 
пресметување и наплатување на трошкови' 
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те не се потребни прилози, туку треба во 
забелешката на сметката да се назначи осно-
вот за повластеното лекување (ученик, сту-
дент — со бројот на школската исправа, 
односно дете од претшколска возраст, инак-
тивна форма на ТБЦ), а за членовите од 
СРЗ да се приложи потврдата од дотичната 
задруга дека се нејзини членови; 

ј) за лицата за кои народните одбори де-
лимично и потполно ги сносат трошковите 
за лекување потврда за тоа во колку такви-
те лица со истата се снабдени; 

к) за лицата од точка 7 и 8 од ова упат-
ство во оглед на прилозите треба да се по-
стапи по прописите што ќе ги донесат над-
лежните органи; 

л) за лицата од точка 10 од ова упатство 
треба кон сметката да се приложи соодвет-
ниот упут. 

14. Здравствената установа од амбулант-
но-поликлинички тип кон сметката за на-
плата на накнадата ја приложува: 

а) за осигурени лица и членови на 
нивните фамилии извод од лекарскиот 
дневник на дотичната амбуланта, односно 
од организационата единица на здравстве-
ната установа. 

Воколку на едно работно место се на-
правени повеќе услуги (на пример: изврше-
ни прегледи, дадени завои, дадена инекци-
ја), сите се упишуваат посебно; 

б) за лицата за кои накнадата за леку-
вање ја плаќа народниот одбор од точка 1, 
2, 3, 4 и 5 од член 6 од Уредбата за пресме-
тување и наплатување на трошковите не се 
потребни никакви прилози, туку во смет-
ката во рубриката „забелешка", треба да се 
наведе основата на бесплатното лекување 
(шарлах, дифтерија, тетанус, породилка, 
душевно болен и т. н.); 

в) за лицата од точка 6 од член 6 од спо-
менатата Уредба во забелешката на сметка-
та да се назначи потврдата дека односното 
лице е социјално угрозено за време бара-
њето на здравствената услуга; 

г) за лицата од точка 7 член 6 од споме-
натата Уредба во забелешката на сметката 
да се наведе дека детето не е постаро од 3 
години; 

д) за лицата од точка 9 член б од споме-
натата Уредба, во забелешката на сметката 
да се наведе бројот на решението за демо-
билизација; 

ѓ) за лицата од точка 11'член 6 од споме-
натата Уредба во забелешката на сметката 
да се наведе бројот на потврдата дека по-
вредата настанала поради натпревар; 

е) за лицата од точка 12 и 13 член 6 од 
споменатата Уредба во забелешката на смет-
ката да се наведе бројот на упутот од соци-
јалната (установа или интернатот, односно 
бројот на решението за стипендија; 

ж) за лицата кои се лекуваат по налогот 
на судовите, јавните обвинителства или ор-
ганите на државната управа кон сметката 
да се приложи и упутот од овие органи во-
колку такви лица не се упатени во болница 
(во'кој случај треба само да се повикаат на 
бројот на упутот, кој болесникот ќе го пре-
даде на болницата како прилог кон сметката 
за болничките трошкови); 

з) за лица со непознато пребивалиште во 
забелешката на сметката да се стави „не-
познато пребивалипгге"; 

и) за лицата од член 8 од споменатата 
Уредба во1 забелешката на сметката да се 
назначи бројот на школската исправа, деца 
од предшколска возраст, инактивна форма 
на ТБЦ, бројот на потврдата дека е член 
на СРЗ; 

ј) за лицата од точка 24 од Одлуката во 
забелешката на сметката да се назначи бро-
јот на потврдата; 

к) за лицата од точка 7 и 8 од ова упат-
ство да се постапи по прописите што ќе ги 
Донесат надлежните органи; 

л) за лицата од точка 10 од ова упатство 
кон сметката да се приложи упутот на до-
тичната установа, во колшу овие лица не се 
упатени во болница, во кој случај треба во 
забелешката на сметката да се наведе бро-
јот на упутот. 

15. Во здравствените установи од стацио-
нарен тип накнадата ќе се пресметува спо-
ред болесничките денови. Под болеснички 
ден се подразбира задржување од еден ден 
во здравствената установа. Накнадата за де-
нот на приемот во здравствените установи 
не се смета, а денот на отпуштањето се сме-
та во накнадата. Во колку при приемот и 
отпустот станале истиот ден накнадата ќе 
се пресметува за еден ден. 

Во здравствените установи од амбулант-
но-поликлиничен тип накнадата ќе се пре-
сметува во смисла на точка 10 под В) од 
Упатството за финансирањето и работењето 
на здравствените установи. 

Прегледите извршени во амбулантите од 
стационарен тип не се пресметуваат за оние 
болни кои остануваат на лекување. 

16. Сметка за наплата на накнадата за 
услугите во здравствените ,установи) од 
стационарен тип се обработува по следниот 
образец: 
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Амбулантно-поликлиничките установи ја 
обработуваат сметката по следниот образец: 

ел ЅС 

1 8 

За лицата за кои накнадата ја плаќаат 
заводите за социјално осигурување, амбу-
лантно-поликлиничките установи ја обра-
ботуваат сметката по следниот образец: 
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17. Болниците за душевно болни ја обра-
ботуваат сметката за заводите за социјално 
осигурување по^именичјнб за секој болен, 
како и останатите стационарни установи, а 
за болни за кои трошковите ги плаќа Др-
жавниот секретаријат за работи на буџетот 
и државната администрација сметката се 
составува по следниот образец: 

Број на болесни- Износ на днев- Вкупно 
чките денови ната накнада д и н а р и 

1 2 3 

Оваа смекта треба да содржи констата-
ција дека накнадата се однесува за лекува-
ње лица кои не се осигурени, а кои се др-
жавјани на НРМ, односно дека е утврдено 
републичкото државјанство или се страни 
државјани. 

Сметката за припадниците од другите 
народни репубилки треба да содржи потвр-
да дека накнадата се однесува на неосигу-
рани лица, кои се државјани на дотичната 
република. 

18. За лицата чие лекување трае во ста-
ционарните установи повеќе од 10 дена тре-
ба во рубриката „забелешка" да се назначи 
дека сметката се врши делимично и кон 
ваква сметка не се приложува упутот кој 
е пропишан во ова упатство, туку се прило-
жува последната сметка по завршеното ле-
кување — по излезот на болниот од болни-
цата. 

III. ДРУГИ ОДРЕДБИ 
19. При прегледувањето на болни во ам-

булантно — поликлиничките установи по-
требно е да се утврди интендитетот на ли-
цето кое бара здравствана услуга, преку 
лична карта или други веродостојни доку-
менти, на основа кои становата утврдува 

на чии товар ќе падне задолжителното пла-
ќање на накнадата за лекување. 

Во итни случаеви здравствените устано-
ви се должни да примаат болни на преглед 
и лекување без документ, со тоа што бол-
ниот се обврзува во срок од 5 дена да ги при-
бави потребните документи по став 1 од оваа 
точка. 

Ако овие лица се самци, упутот ќе го 
прибави самата установа по службена долж-
ност, во колку нивното лекување трае по-
долго од 5 дена. 

Во случај во определен срок, да не бидат 
прибавени потребните документи болните 
сами ја плаќаат накнадата за лекување. 

20. Природните лекувања ќе вршат пре-
сметување и наплатување по досегашните 
прописи. 

21. Здравствените установи сходно точка 
26 од Одлуката за финансирањето и работе-
гго на здрдавствените установи можат и по 
друг начин да ја одредуваат претсметката и 
наплатата за трошковите за услугите, во спо-
разум со органите и установите кои оваа 
накнада ја плаќаат. 

22. Ова упатство влегува во сила со денот 
на објавувањето во „Службен весник: на На-
родна Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1 јули 1953 година. 

Број 3093 
23 јуни 1953 година 

Скопје Претседател 
на Советот за народџо здравје 

и социјална заштита, 
Др. Вукашин Попадиќ, с. р. 

Согласен: 
Државен секретар 

за работи на буџетот и државната 
администрациј а, 

Даре Џамбаз, с. р. 

82 / 
Министерството на внатрешните работи на На-

родна Република Македонија — Скопје согласно 
чл. 13 буква Г од Законот за удруженијата, собо-
рите и другите јавни скупови? решавајќи по при-
јавата за одобрување" оснивањето и работата на 
Сојузот на спортските риболовни друштва на На-
родна Република Македонија, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е I 
З А О Д О Б Р У В А Њ Е О С Н И В А Њ Е Т О И Р А Б О Т А Т А 

Н А С О Ј У З О Т Н А С П О Р Т С К И Т Е Р И Б О Л О В Н И 
Д Р У Ш Т В А Н А Н А Р О Д Н А Р Е П У Б Л И К А 

М А К Е Д О Н И Ј А 
Се одобрува оснивањето и работата на Сојузот 

на спортските риболовни друштва на Народна Ре-
публика Македонија ,со седиште во град Скопје, 
а со право на дејност на територијата ча Народна 
Република Македонија. 

Решено во Министерството на внатрешни ра-
боти на НРМ, на ден 26-1Х-1952 год. под IV бр. 
18270. 
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Огласен дел 
ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТАРОТ НА ДРЖАВНИТЕ 

СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

Со решение на Народниот одбор на град 
Скопје бр. 1894 од 18-У-1953 година се менува 
фирмата на Факултетското стопанство „Лисенко", 
со седиште во село Трубарево, и во иднина исто-
то ќе се води под фирма: Факултетско стопан-
ство „Борис Кидрич". 

Од Советот за стопанство на НО на град 
Скопје, бр. 1894/53 година. 181) 

Со решение бр. 15784 од 1-У1-1953 година на 
Народниот одбор на Градската општина—Битола, 
Доде Христовски е назначен за директор на 
Градското народно претпријатие за трговија со 
огревен материјал „Огрев", со седиште во Битола, 
и од 1-У1-1953 година има право да ја потпишува 
-фирмата на претпријатието. 

Со истото решение е разрешен од должност 
досегашниот директор Коле Павловски и од 
1-У1-1953 година му престанува правото да ја пот-
пишува фирмата. 

Од Советот за стопанство на НО на Градска-
та општина—Битола, бр. 16407 од 10-У1-1953 г 

Со решение бр.' 15212 од 26-У-1953 година на 
Народниот одбор на Градската општина—Битола, 
Киро Бицковски е назначен за директор на Град-
ското набавно пртпријатие „Битолски магазин", 
со седиште во Битола, и од 26-У-1953 година има 
право да ја потпишува фирмата на претприја-
т-ието. 

Со истото решение е разрешен од должност 
досегашниот директор . Веле Цветковски и од 
26-У-1953 година му престанува правото да ја 
потпишува фирмата. 

Од Советот за стопанство на НО на Градска-
та општина—Битола, бр. 16996 од 17-У1-1953 г 

РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИ ДУЌАНИ 
И РАБОТИЛНИЦИ 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина-Прилеп бр. 4298/53 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 133, рег ,бр. 133, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Шапкар, Ибраим 
Малик Диша, со седиште во Прилеп. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка 
на шапки^ 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ибра-
им Малик Диша. (280) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Малешевска околија бр. 2429/53 година 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 54, рег. бр. 226, занает-
чискиот дуќан под фирма: Ѕидарска работилни-
ца на СРЗ „Желевица" во село Тработивиште. 

Предмет на работата на дуќанот е: ѕидарски 
,услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува работоводителот Ше-
римов Куртишов Шевкет. (281) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Малешевска околија бр. 2428/53 година 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 54, рег. бр. 227, занает-
чискиот дуќан под фирма: Столарска работилница 
на СРЗ „Желевица" со седиште во село Трабо- , 
тивиште. 

Предмет на работата на дуќанот е: столарски 
изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува работоводителот Ан-
гел Иванов Христов. (282) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина—Струмица бр. 2064 
од 10-Ш-1953 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 5, 
рег. бр. 36, занаетчискиот дуќан под фирма: Кон-
ду рација Иван Стојанов Терзиев, со седиште во 
Струмица. 

Предмет на работата на дуќанот е: кондура-
џиски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Иван 
Стојанов Терзиев. (267) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина—Струмица бр. 2270 
од 17-П-1953 година е запишан во решетадот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 6, 
рег. бр. 39, занаетчискиот дуќан под фирма: Кро-
јач Киро Пандев Ставрев, со седиште во Стру-
мица. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Киро 
Пандев Ставрев. (268) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина—Струмица бр. 2135 
од 2-Ш-1953 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 5, 
рег. бр. 37, занаетчискиот дуќан под фирма: Кро-
јач Ќиро Шпиров Ефтимов, со седиште во Стру-
мица. 

Предмет на рабеотата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Киро 
Шпиров Ефтимов. (269) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина—Струмица бр. 2724 
од 2ЛП-1953 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 6, 
рег. бр. 40, занаетчискиот дуќан под фирма: Кон-
дураџија Никола Томов Андонов, со седиште во 
Струмица. 

Предмет на работата на дуќанот е: кондура-
џиски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола 
Томов Андонов. (270) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина—Струмица бр. 2687 
од 7-Ш-1953 година е запишан во регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 6, 
рег. бр. 43, занаетчискиот дуќан под фирма: Грнчар 
Кирил Георгиев Енимитев, со седиште во Струмица. 

Предмет на работата на дуќанот е: грнчарски 
производи. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кирил 
Георгиев Енимитев. (271) 
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На основа дозволата од НО на Градската оп-
штина—Битола бр. 743/53 год. е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 660, рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан под 
фирма: ^Столар ^Никола' Сотиров; Николоски со 
седиште во Битола, ул. „Генерал Темпо" бр. 70. 

Предмет на работата на дуќанот е: столарски 
изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ни-
кола Сотиров Николоски. (200) 

На основа дозволата од НО на Градската оп-
штина-Битола бр. 7932/52 година е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилни-
ци на страна 661, рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Кондураџија Панде Михајлов Митров, 
со седиште во Битола, ул. „Трговска" бр. 67. 

Предмет на работата на дуќанот е: кондура-
џиски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Панде 
Михајлов Митров. (164) 

На основа дозволата на НО на Битолска око-
лија бр. 2090/53 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
121, рег. бр. 121, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Воденичар Миле Трајков Неделковски, со седи-
ште во с. Маково. 

Предмет на работата на дуќанот е: воденичар-
ски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Миле 
Трајков Неделковски. (202) 

На основа дозволата од НО на Битолска око-
4 лија бр. 2415/53 год. е запишан во регистарот на 

занаетчиските дуќани и работилници на страна 
123, рег. бр. 123, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Александар Георгиев Камбуровски, со седиште во 
с. Буково. 

Предмет на работата на дуќанот е: казан за 
печење на ракија. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Алек-
сандар Георгиев Камбуровски. (203) 

На основа дозволата од НО на Градската оп-
штина—Битола бр. 20905/52 год. е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 662, рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Папучар, Петар Димитров Станковски, со 
седиште во Битола, ул. „Ордан Џинот" бр. 20. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработу-
вање на папуни. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петар 
Димитров Станковски. (199̂  

На основа дозволата од НО на Градската оп-
штина—Битола бр. 16709/52 год. е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 670, рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Ковач Али Исмаил Маликов, со седиште 
во Битола, ул. „Копанки" бр. 7. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Али 
Исмаил Маликов. (247) 

На основа дозволата од Градскиот народен од-
бор—Битола бр. 33071/51 год. е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 669, рег. бр. 1? занаетчискиот дуќан под 
фирма: Пушкар Борис Илиев Стојанов, со седи-
ште во Битола, ул. „Далматинка" бр. 17. 

Предмет на работата на дуќанот е: пушкарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Борис 
Илиев Стојанов. (248) 

На основа дозволата од НО на Градската оп-
штина—Битола бр. 3702/53 год. е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 668, рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан под. 
фирма: Кондураџија, Иван Петров Јончев? со се-
диште во Битола, ул. „Трст" бр. 8. 

Предмет на работата на дуќанот е: кондураџи-
ски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Иван 
Петров Јончев. (249) 

На основа дозволата од НО на Градската оп-
штина—Битола бр. 8048/53 год. е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 666, рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Лимаро-галантерис Димитар Стефанов 
Тасевски, со Седиште во Битола, ул. „Мечкин Ка-
мен" бр. 30. 

Предмет на работата на дуќанот е: лимаро га-
лантериски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ди-
митар Стефанов Тасевски. ' (195) 

На основа дозволата од НО на Градската оп-
штина—Битола бр. 8678/53 година е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 664, рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Фотограф Цветан Иванов Стојковски, 
со седиште во Битола, ул. „Маршал Тито" бр. 130. 

Предмет на работата на дуќанот е: фотограф-
ски услуги. , 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Цве-
тан Иванов Стојковски. ^ (196) 

На основа дозволата од НО на Градската оп-
штина-Битола бр. 7995/53 год. е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 663, рег. бр. занаетчискиот дуќан под 
фирма: Фотограф Јован Николов Маринов, со се-
диште во Битола, ул. „Маршал Тито" бр. 119. 

Предмет на работата на дуќанот е: фотограф-
ски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јован 
Николов Маринов. (19?) 
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